
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ Γ΄ ΕΠΑΛ  
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 11/6/2022 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Α) Λάθος  

       Β) Λάθος  

       Γ) Σωστό 

       Δ) Λάθος  

       Ε) Σωστό 

 

Α2.  α – 1 

       β – 4 

       γ – 5 

       δ – 8 

       ε – 6 

 

Α3. 1-β 

      2- α 

      3- ε 

      4- Γ 

      5- - 

      6- δ 

 

ΘΕΜΑ Β 
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Β1 .Ο θόρυβος επηρεάζει την ακοή και την ψυχική κατάσταση του ατόμου, προκαλεί εκνευρισμό , 

πονοκέφαλο και άγχος. 

 

Β2. « Η πρόληψη των επαγγελματικών νοσημάτων και ατυχημάτων … Η παροχή πρώτων 

βοηθειών.»  

Σχολικό βιβλίο σελ: 99 

 

Β3. «Ακαριαίος θάνατος… στείρωση .» 

 

Σχολικό βιβλίο σελ: 59 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Α) Η καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων επιτυγχάνεται με: 

Α) την εξουδετέρωση ή μείωση της πηγής μόλυνσης  

Β) τον έλεγχο των μέσων μεταφοράς των λοιμογόνων παραγόντων 

Γ) την ανοσοποίηση του πληθυσμού 

 

Β) Η ανοσοποίηση του πληθυσμού είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος εξαφάνισης των 

λοιμωδών νοσημάτων. Όταν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί ( είναι δηλαδή 

άνοσο) ,ο λοιμογόνος παράγοντας δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί κι 

εξαφανίζεται. 

 

Γ2. 1) Μικροοργανισμοί 

      2) Δράση ενζύμων  

      3) Υγρασία 

      4) Οξυγόνο της ατμόσφαιρας 

      5) Θερμοκρασία 

      6) Τρωκτικά και έντομα 

 

 

Γ3. Α) Η απομόνωση είναι ο περιορισμός της επαφής του ασθενούς με το περιβάλλον και 

επιβάλλεται όταν η μολυσματικότητα της νόσου είναι μεγάλη. 

      Β) Εφαρμόζεται στα νοσοκομεία και στο σπίτι. 
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      Γ) Η απομόνωση για τον ασθενή με COVID-19 ,όπως και στα περισσότερα νοσήματα, γίνεται 

για την πρόληψη της διασποράς της νόσου αλλά και για την προστασία του ίδιου του ασθενή από 

μικρόβια που μπορεί να φέρει το προσωπικό των νοσοκομείων και οι επισκέπτες. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Α) Αρουραίοι ,ψύλλοι, άνθρωποι 

 

Β) Χρήση εμβολίων 

 

Γ)   εξανθηματικός τύφος (ψείρα) 

           Ελονοσία ( ανωφελές κουνούπι ) 

             Κίτρινος πυρετός ( στεγόμυγα)  

( ή λεισμανΐαση- σκνιπα) 

 

Δ2. Α) Στον χώρο εργασίας Β 

Ρυπαντές είναι : το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και το μεθάνιο. 

 

      Β) Επαγγελματική δηλητηρίαση 

 

      Γ) Βασίζεται στις περιοδικές εξετάσεις του αίματος των εργαζομένων καθώς και του νευρικού 

και ουροποιητικού τους συστήματος. 

 

Δ3. Α) Χρόνος επώασης  

      Β) Νόσημα Α – Γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλα 

           Νόσημα Β – Γρίπη 

 

      Γ) Οι σαλμονελλώσεις μεταδίδονται με πρόσληψη του μικροβίου από το στόμα ( μολυσμένη 

τροφή , νερό, ποτά) και μεταδίδεται από ζώα σε άνθρωπο ή από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

           Η γρίπη μεταδίδεται από άτομο σε άτομο με σταγονίδια και σκόνη ( βήχας, φτάρνισμα, 

απλή εισπνοή.)  

 

( Ο εξεταζόμενος θα μπορούσε να αναφερθεί και στις συνήθεις πηγές μόλυνσης για τις 

σαλμονελλώσεις). 

 


